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З А П И С Н И К 

 

 

 

 са 11. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 

одржане 25.2.2006. малој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са 

почетком у 11,00 h.  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Милан Бреберина, Драган Ћирић, 

Миливој Ердељан,  Владимир Банић, Исо Планић и Љубомир Попов,  
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Раде радичевић; 

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Раде Радовановић, Ђуро Млађен и 
Емил Половина,  
 

Секретар савеза је предложио да се као посебна тачка уврсти именовање 
чланова Организационог одбора пројекат Чогори 2007. Једногласно је прихваћен 

предлог 
 

Дневни ред: 

 
1. План рада Комисија за 2006 

2. Извештај о раду савеза за 2005; 
3. Финансијски извештај за 2005; 

4. Најактивнији у 2005. у Војводини; 
5. Додела признања за 2005; 

     6. Изборна Скупштина Савеза; 
7. Орлово бојиште; 
 8. Односи ПССВ и ПСС; 

 9. Организациони одбор пројекта Чогори 2007; 
 10. Разно. 

 

Ад. 1. 
 

Једногласно је усвојен пран рада комисије за алпинизам и експедиције и 
комисије за оријентацију. 
 

Ад. 2. 
 

Извештај о раду савеза за 2005. годину је раније писмено достављен свим 
члановима Управног одбора. Примедби није било и једногласно је усвојен. 
 

Ад. 3. 
 

Финансијски извештај савеза за 2005. годину је раније писмено достављен 
свим члановима Управног одбора. Примедби није било и једногласно је усвојен 
 

Ад 4. 
 

На основу достављених образаца за проглашење најактивнијих друштава и 
појединаца извршено је рангирање. Једногласно, без примедби су усвојене ран 
листе. Саставни део записника је списак најактивнијих друштава и појединаца. 
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Ад. 5. 

 
По Правилнику о дедели признања и звања савеза додељена су адекватна 

признања за остварене резултате у 2005. години. Саставни део записника је 
списак додељених признања. 

Највеће признање савеза – Плакета за 2005. годину одлучено је да се додели 
Иси Планићу. 

Ад.6. 

 
Констатовано је да је све припремљено за одржавање редовне изборне 

Скупштине савеза – 18. марта 2006. у Инђији. 
 

Ад.7. 

 
Једногласно је прихваћено иницијатива комисије за алпинизам и експедиције 

да се напуштени каменолом Орлово бојиште на Фрушкој гори претвори у полигон 
за обуку слободних пењача и алпиниста. 
 

Ад.8. 
 

Одлучено је да се Планинарском савезу Србије упути допис и предлог да се 
сачини јасан план рада свих специјализованих активности планинарства са 
прецизно одређеним циљевима и роковима за њихово достизање, јер тренутни 

рад УО ПСС се одвија у две комисије – за планинарство и издавање Планинарског 
гласника. Такође да свака специјализована планинарска активност мора имати 

свог прествавника у УО ПСС. 
Ад. 9. 

 

Једногласно је одлучено је да се за председника Организационог одбора 
експедиције Чогори 2007. именује Миодраг Јововић, а за чланове Исо Планић и 

Миливој Ердеља. По потреби Организациони одбор се може проширити новим 
члановима на основу одлуке Организационог одбора 

 

Ад. 10. 
 

Секретар извештава да Организациони одбор експедиције Еверест 2005. неће 
давати демант на текст из Грађанског листа, Нови Сасд од 9.2006. о Душку 

Момићу, али доставља свим члановима Управног одбора све чињенице са којима 
располаже Организациони одбор у вези Душка Момића. 

Одлучено је да се достављене чињенице доставе и ПД Вилина водица, 

Буковац чији је члан Душко Момић. 
Управни одбор је са пажњом прочитао предлог Илије Петровића из Новог Сада 

да планинари уведу своју славу. Мишљења смо да због националног састава у 
Војводини треба далеко боље размотрити овај предлог.  
 

Састанак завршен у 13,30 h. 
  

 

 

 
  


